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1.Zabawa artykulacyjna 

Rodzic opowiada dzieciom historyjkę, prosząc je wcześniej o powtarzanie we wskazanym 
miejscu samogłosek imitujących określone dźwięki. 

Samogłoska „A” wybrała się na zakupy. Najpierw jechała autobusem po równej asfaltowej 
drodze (dzieci długo i płynnie wymawiają głoskę a).
Następnie wysiadła i maszerowała (wymawiają rytmicznie a, a, a).Następnie wysiadła i maszerowała (wymawiają rytmicznie a, a, a).
Po chwili przystanął przy niej samochód, którym jechała koleżanka głoski „A”
z mamą. „A” pojechała razem z nimi(uczestnicy na jednym wydechu wymawiają 
aaaaaoooo). Dojechały do sklepu przy którym znajdował się duży plac zabaw. Koleżanki 
poszły pobawić się. Jeździły na koniku (powtarzają rytmicznie na jednym wydechu 
aaaaoooo). Konik biegł najpierw powoli, potem coraz szybciej (zwiększają tempo 
wymawiania samogłosek).W pewnym momencie głoska „A” dostrzegła swoich przyjaciół 
stojących obok dużej ślizgawki (dzieci wyraźnie wymawiają samogłoski: 
głoska „A” poszła na zakupy. Kupiła pluszowego osiołka i wiele różnych rzeczy:

1.Zabawa artykulacyjna – Na zakupach

Rodzic opowiada dzieciom historyjkę, prosząc je wcześniej o powtarzanie we wskazanym 
miejscu samogłosek imitujących określone dźwięki. 

Samogłoska „A” wybrała się na zakupy. Najpierw jechała autobusem po równej asfaltowej 
drodze (dzieci długo i płynnie wymawiają głoskę a).
Następnie wysiadła i maszerowała (wymawiają rytmicznie a, a, a).Następnie wysiadła i maszerowała (wymawiają rytmicznie a, a, a).
Po chwili przystanął przy niej samochód, którym jechała koleżanka głoski „A”- GŁOSKA „O” 
z mamą. „A” pojechała razem z nimi(uczestnicy na jednym wydechu wymawiają 

). Dojechały do sklepu przy którym znajdował się duży plac zabaw. Koleżanki 
poszły pobawić się. Jeździły na koniku (powtarzają rytmicznie na jednym wydechu 

). Konik biegł najpierw powoli, potem coraz szybciej (zwiększają tempo 
wymawiania samogłosek).W pewnym momencie głoska „A” dostrzegła swoich przyjaciół 
stojących obok dużej ślizgawki (dzieci wyraźnie wymawiają samogłoski: i,e, u). Po zabawie 
głoska „A” poszła na zakupy. Kupiła pluszowego osiołka i wiele różnych rzeczy:





2. Zabawa artykulacyjna
worku?
Rodzic pokazuje dzieciom worek , w którym znajdują się różne 
przedmioty. Proponuje, aby każde z nich po kolei włożyło rękę do worka 
i wybrało jedną rzecz. Następnie dotykając, rozpoznało co to jest. Dzieci 
nazywają rozpoznane przedmioty. Wyraźnie nazywają samogłoski. 

2. Zabawa artykulacyjna- Co znajduje się w 

Rodzic pokazuje dzieciom worek , w którym znajdują się różne 
przedmioty. Proponuje, aby każde z nich po kolei włożyło rękę do worka 
i wybrało jedną rzecz. Następnie dotykając, rozpoznało co to jest. Dzieci 
nazywają rozpoznane przedmioty. Wyraźnie nazywają samogłoski. 



3. Zabawa ortofoniczna

Dzieci udają pasące się na łące osiołki. Naśladują głos zwierzęcia, 
powtarzając zestawienie samogłosek i
w miejscu, poruszają buzią, imitując żucie trawy. Po obfitym posiłku 
dzieci- osiołki stają się senne, ziewają (wymawiają 
odpoczywają ( wdychają powietrze nosem, wydychają ustami, odpoczywają ( wdychają powietrze nosem, wydychają ustami, 
jednocześnie wybrzmiewając samogłoski 

3. Zabawa ortofoniczna- Osiołek

Dzieci udają pasące się na łące osiołki. Naśladują głos zwierzęcia, 
powtarzając zestawienie samogłosek i-o. Na dźwięk dzwonka stają               
w miejscu, poruszają buzią, imitując żucie trawy. Po obfitym posiłku 

osiołki stają się senne, ziewają (wymawiają aaa).Kładą się i 
odpoczywają ( wdychają powietrze nosem, wydychają ustami, odpoczywają ( wdychają powietrze nosem, wydychają ustami, 
jednocześnie wybrzmiewając samogłoski iioooo).


